
 

 

 
 

 شرح منسك

 شيخ الإسلام ابن تيمية

 
 يخ الدكتورشال  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

مسجد أاب اخليل حبي السالم  املكان: هـ2211-21-5 اتريخ احملاضرة:
 ابلرايض

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 2 (5الم ابن تيمية )شرح منسك شيخ اإلس

  حمن ال حمن  مبسم هللا
  (5) ابن تيمية منسك شيخ اإلسالمشرح 

 ا ظونحت حإل نحم
 حمشيخ/ عبد حمكنيم بل عبد هللا حمخضين

 
 حمسالم عل كم ون اة هللا وبنكاته.حمشيخ: 

 تفضل حقنأ:
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيمالطالب: 

 به.وصح
 : -رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم بن تيمية 

 ."ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد اإلحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيبفصل: "
ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد ": -ن اه هللا-وقول حمشيخ  ،نعم ال ا ظونحت حإل نحم حمطيب

 -صلى هللا عل ه وسلم-: "كنت أطيب نسول هللا -نضي هللا عنها-مت عائشة أاا قبل حإل نحم فقد قا "اإلحرام
أاا بعد حإل نحم فهو ال  ،-عل ه حمصالة وحمسالم-وينى وب ص حماسك في افنقه  ،إل نحاه"  عني قبل أل   نم

 بغسل حمطيب. -عل ه حمصالة وحمسالم-فقد أان  ،حما ظونحت
ألنه  "أو يتعمد لشم الطيب"حًء كال في بدنه أو ث ابه،  ستوي ذمك حمتطيب سو  "في بدنه أو ثيابه"

كامتطيب  كاًا ألنه تنفه، وفي حمبخاني عل حبل عباس قال حبل عباس: "حما نم  شم حمني ال" فامشم م س باعنى 
ل أشبهه في حمنحئ ة؛حمطيب ألنه ال  ق قة مه وال جنم مه  مكل اع ذمك حمونع تنكه. ، وح 

دنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه وأما الدهن في رأسه أو ب"
  "أولى

مكل حمتنفه ينبغي أل يتنك في  ل هذه حألاون ابا ة وم ست اانوعة؛ال شك أل تنك حمتنفه أومى، مكل اث
 هذه حمادة حم سينة حمتي هي ادة حإل نحم.

 .......طالب:
  ج.؛ مكل ال حنتباط مه بامنتكب ا نم؟ حيدخل

 طالب:.......
 نعم. اا مه حنتباط بام ج،هذح 

 .......طالب:
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 أثم وال حنتباط مه  ،ال اا هو ال ا ظونحت حم ج، هذح ال ا ظون في حم ج وغينه كسائن حماعاصي
ل كال إثاه  ، جامب  حإل نحم أشد. ال وح 

 طالب:.......
 نحئ ة إ ش؟

 طالب:........
 أثن. امه ااال، 

ن و  ،وال يقلم أظفاره" ال يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وا 
احتجم في وسط  -صلى هللا عليه وسلم-احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي 

وهو محرم، وال يمكن ذلك إال مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم  ،رأسه
ن تيقن أنه انقطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة باالتفاق، وكذلك  يضره، وا 

 ."لغير الجنابة
 ، عني ال ا ظونحت حإل نحم تقل م حألظفان "وال يقلم أظفاره": -ن اه هللا تعامى-نعم  قول حماؤمف 

فإذح  لق  ،وال   لق شعنه ،ل س مه أل  قلم أظفانهتقدم، ف على ااو لق حمشعن كلها ال حما ظونحت كامطيب 
ل مم   تج فامفد ة اع  ،شعنه فف ه حمفد ة كاا في  ديث كعب بل عجنة إل ح تاج إمى ذمك فامفد ة فقط بال إثم، وح 

ذح قلم أظفانه فكذمك ق اسًا على  لق حمشعن عند حمجاهون.  حإلثم، وح 
ل تطلبت حم جااة  لق شيء ال حمشعن،  عني إذح  "مويحتج"إذح ح تاج إمى ذمك،  "وله أن يحك بدنه" وح 

ح تجم في نأسه وهو  -عل ه حمصالة وحمسالم-فإل حمنبي  ،كال اوضع حم جااة ف ه شعن ال اانع ال  لقه
ال  ،وال   لق شعنه ،ا نم، و ست يل أل   تجم حإلنسال في نأسه حملهم إال إذح كال أصلع ال شعن ف ه، وح 

 ال بد ال  لقه. ،مشعن، آالت حم جااة ال تاسك اع حمشعنفام جااة اا تاسك اع ح
 طالب: الفدية يا شيخ؟

 فد ة اا في شيء. ال اا ذكن
 طالب:........

 اوضع حم اجة،   لق اوضع حم اجة. ،نعم، ال، ال
 ........طالب:
وال يمكن ذلك إال مع حلق بعض " تى بعضه،  ستثنى ال ذمك اا   تاج إمى حم جااة،  ،ال، ال

 عني إذح  ك بدنه أو حغتسل وسقط شيء فهذح  ه"شعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضر ال
 وفي حمغامب أل حمذي  سقط بسهومة  كول ايت م س مه  كم حمشعن حم ي. ،ال  ضن ألنه غين اقصود
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ن تيقن أنه قطع بالغسل ،لم يضره" قول:  ب حمغسل ت قل أل هذح حمشعن حنقطع وسقط بسب ي عن "وا 
ألنه اانوع أل  أخذ ال شعنه  ؛مئال  سقط شيء ال ذمك ؛ويخفف حم ك بقدن حإلاكال ،مكل يخفف حمدمك ؛كوحمدم

 شيئًا.
 ........طالب:

ال فاألصل حمذي  انع ،عند حمنص تلزم حمفد ة ألنه   لق بعض حمشعن ويلزم ف ه حمفد ة ال أكثن وال أقل، وح 
لق أل حمفد ة في   :وهو جاٍن على ال  قول ،كاا في  ديث كعب بل جعنة  اجة تنفع حإلثم، وال تنفع حمفد ة
حمذي   لق ثالث شعنحت فأكثن تلزاه حمفد ة، هذح ال باب  :مكل حمذي  قول حمشعن كله، هذح اا عنده إشكال؛

 حمنص وند هكذح.أل حملهم إال  ،أومى إذح  لق مل جااة
 طالب:........

 اا في.
 .طالب:......

ال بد ال  ،وا ل ب ال ،-عل ه حمصالة وحمسالم-ح ااا توحفن حمدوحعي على نقله، هذح اتعلق به هذ ،ال، ال
 ب انه.

 الراء تضبط بأي شيء؟ "وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره" :يقول: مسألة نحوية في قوله
 طالب:.......

حماضعف عبانة عل  ألل حم نف ؛حألصل على حمنحء حألومى ساكنة بال إشكال؛هي حألصل أنها ساكنة، 
  نفيل أومهاا ساكل.
 ..طالب:.....

مئال يتوحمى ساكنال، فهل   نك بامفت ة أو  ؛مكل ال بد ال ت نيكه ؛ا له حمسكول، حمجزم، ا له حمجزم
 ؟  نك بامضاة

 طالب:........
ااذح  حآلل مو جئت باألان حمذي يبنى على اا يجزم به اضانعه، إذح أندت أل تأان أ دًح بأل  ضن غينه

ال ُضن    ؟ هتقول مه؟ ُضُنه وح 
 .ُضَره طالب:

ال نجوع إمى أصل وقاعدة؟   هذح حستنوحح وايل وح 
 ........طالب:

اثله  ه،اضانعم، وحألان يبنى على اا يجزم به فع حماضانع اع أنه اجزو واثل هذح مم  ضنه، نُ 
ل قلت :مم  ضُنه يلزاك أل تقول :بامضبط،  عني إل قلت  -ن اه هللا-ضن ه، حمنووي  :ه قلتمم  ضن   :ضُنه، وح 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ألل حمذي يل ه اضاوم فقط، ومذمك مو كال افتو ًا مم  ضنها اثاًل مو كال  مااذح؟ ،نص على أنه يتعيل ف ه حمضم
ألل حمضم يلغي حمعاال، وحمفتح  ؛امفتح، وحمذي  ظهن أنه ال فنق هنا بيل حماذكن وحماؤنثباسندًح إمى أنثى قال 
إذح مم يت سن كاا مو كال في حمتقاء  ،حمسكول ألنه اجزوم هنا،ل حمذي هو ا ل حإلعنحب ماا مم يت سن حمسكو 

( ينفع هللا) ( فسح هللا -تفس وح ) ،حمتقاء حمساكنيل  كسن حمفعل حماضانع المتقاء حمساكنيلفي حمساكنيل اثاًل 
 هللُا؟ مااذح مم ينفع؟ ينفعُ  ،خنوجًا ال حمتقاء حمساكنيل  كسن،

 ........طالب:
 صين خلط اا تدني إ ش حمانفوع ال حمانصوب ال حماجنون  ،اا هو بأخف،  صين خلط في حإلعنحب ،ال، ال

، فإذح نفعت فكأل حمعاال مم يؤثن شيء، فإذح كسنت ألل حمنفع ال عالاات حماضانع ؛إذح نفعت ؟ال حماجزوم
نع، كاا هنا أثنه ااتنع فيلجأ إمى غين ؟ أثنه ااتقاء حمساكنيل عنفت أل حمعاال أثن؛ مكل أيل أثنهفي  ال حمت

 أ د  قول: ُضُنه، إناا  قال: ضن ه.اا  ،حإلعنحب حألصلي قبل دخول مم، و ظهن جل ًا في حألان
، وال غير ، وال يتملكه بشراء وال اتهابوال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب، وال يصطاد صيدًا برياً "

 ."فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله ،وال يذبح صيداً  ،وال يعين على صيد ،ذلك
مه أل  غتسل  ، عني ومو ملتبند "وكذا لغير الجنابة ،قوله أن يغتسل من الجنابة باالتفا"هنا  قول: 

 اتى شاء. -مباس حإل نحم-ومه أل  غين إ نحاه  ،بغين اا ف ه طيب ،ويتنظف بغين حمطيب
 عني وال يزوج  "وال ينكح" ،وال  طأ ،ال  عقد، و  عني ال يتزوج "المحرمال ينكح "وال حما ظونحت حمنكاح: 

 اونة وهو  الل، هذح ثابت ال تزوج  ا -عل ه حمصالة وحمسالم-فامنبي  "وال يخطب"غينه ب يث يتومى عقد، 
ل جاء ال  ديث حبل عباس أنه تزوجها وهو ا نم ، ديثها و ديث أبي نحفع اا فهي أعلم بشأنها وقصتها و  ،وح 

 حمنكاح، وحمخطبة، كل هذح سدًح مباب اا يتعلق بامجااع ودوحع ه. :يخصها، فا ظونحت حإل نحم
وال يتملكه بشراء "قد جاء حمتنص ص على حمصيد في نصوص حمكتاب وحمسنة،  "وال يصطاد صيدًا برياً "

نحء أو حتهاب أو إنث أو عل ه أل  طلقه، سوحًء الكه بش ،بل إذح الكه عل ه أل ينسله "وال اتهاب وال غير ذلك
وهذح خاص بامصيد، وأاا مو تالك صيدًح خانج حم نم في بلده أو ونثه أو وهب مه  ، عني في حم نم ،غين ذمك

وحأل اديث حمص   ة أبو قتادة ماا نأى  "وال يعين على صيد"ألنه م س ال صيد حم نم،  ؛فال اانع ال ذمك
 ف ال عل ه فقتله. ،ه انهم أ د اان حمو ش حمتفت إمى قواه م عينوه فلم  عن

 وهو  الل وخانج حم نم عني ال يتومى ذب ًا مغينه، مو جاء أ د  "وال يذبح صيداً  ،وال يعين على صيد"
أنا ال أ سل  ،حذب ه مي :قال ،أو شيء ال حمطيون ،وقال: أنا عندي هذح  اان حمو ش أو غزحل أو اا أشبه ذمك

 .حمذبح، وهو ا نم ال يجوز مه أل يذبح
}ُأِحلَّ َلُكْم ألل صيد حمب ن اباح  "ويأكله يصطاده أن فله ونحوه كالسمك البحر صيد أما ،وال يذبح صيداً "

إذح كال ا ناًا مه أل  قطع حمشجن وحمشجن إذح  "وله أن يقطع الشجر" [( سونة حماائدة69)]َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه{ 
فامشجن اتعلق  ،ينه ال حم الل أل  قطع هذح حمشجنس مه وم س مغكال خانج حم نم، أاا حمشجن دحخل حم نم فل 
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وله أن "كاا أل تعلق حمصيد بام نم وحإل نحم اعًا،  ،بام نم ال باإل نحم،  عني تعلق حمشجن بام نم ال باإل نحم
ن كان غير محرم يقطع الشجر لكن نفس الحرم ال يقطع شيء من شجره  ألل تعلقه بام نم. "وا 

وال يختلى  ،))ال  قطع شجنهات نيم اكة  -عل ه حمصالة وحمسالم-ماا ذكن حمنبي  "المباح وال من نباته"
عل ه حمصالة -حستثني ال ذمك حإلذخن، فقال حمعباس بل عبد حماطلب: "إال حإلذخن" فقال حمنبي  خالها((
 فنزل حمو ي اوحفقًا مطلب حمعباس. ))إال حإلذخن((: -وحمسالم

 طالب:........
  عني  قطع عنق ال عنوقه ميخنج حمدم حمفاسد. ،اثل حم جااة إال أنه اع حمعنق حالفتصاد 

ن كان غير محرم، وال من نباته  ،وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم ال يقطع شيئًا من شجره" وا 
 المباح إال اإلذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه وال يصطاد

ن كان من الماء كالسمك على الصحيح ،به صيداً   ."بل وال ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه ،وا 
 عني اا أنبته حمناس  "وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم": -ن اه هللا تعامى-نعم،  قول حماؤمف 

ألنه اات، و كاه  كم  "اتوكذلك ما يبس من النب"وال  انعول ال قطعه،  ،في ازحنعهم وفي بيوتهم هذح مهم
  ."يجوز أخذه"حمشعن حمايت، ال إشكال في إزحمته، 

ن كان من الماء كالسمك على الصحيح" فنق ألل  ؛أنه صيد  نمألنه  شاله  "وال يصطاد به صيدًا، وا 
صيد حمبن، وصيد حما نم اانوع ال  -صيد حمبن-حما نم اانوع ال حمصيد  ،بيل انع حما نم وحمانع في حم نم

 حمب ن وطعااه اباح مه.
في حم نم  انع حمصيد اطلقًا سوحًء كال بنيًا أو ب نيًا، وهذح إذح تصون أل في دحخل حم نم اكال يوجد 

 ف ه أسااك أو اا أشبه ذمك سوحًء كانت انباة أو اجلوبة.
ن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل وال ينفر صيده" ح أل صيد حمب ن ابا :حمقول حمثاني ،"وا 

ملا نم في حم نم وخانج حم نم، و كاه  ينئذ  كول كام يوحل حألهلي،  كاه ك كم حم يوحل حألهلي، حما نم في 
 مكل اا يذبح حم اام ألنها صيد. ؛ ألنها أهل ة؛ويذبح حمدجاج ،حم نم يذبح به اة حألنعام

ا تاج إمى مبس  مكل مو كال حمصيد على ثوبك وأنت ح تجت حماكال ال تنفنه؛ "بل وال ينفر صيده"
ال اا تنفنه؟ ا تاج إمى مبس حمثوب وهو على ثوبك، وأخذت حمثوب وطان، طانت  حمثوب ااذح تصنع؟ تنفنه وح 

  ؟حم اااة وسفختها حمانو ة وااتت، إ ش يلزاك
 طالب: هذا واقع.

  قع بكثنة هذح، اا حمذي يلزم؟ ،نعم وحقع
 طالب:........
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أق ات حمصالة وستنته  ،إمى ثوبهمكل إذح ح تاج  ؛انوع ال تنفينهحآلل هو اا قتل حمصيد اتعادًح، هو ا
ف اا مم  كل  : أنه اانوع ال حمتنفيننه ا تاج ينتكب ويت ال حألثن أو نقول: إفهل نقول ،عليها  اااة اثالً 

 هذح ال ا ظونحت حإل نحم قتل حمصيد وتنفينه ،ا تاج إمى هذح حما ظون "وال ينفر صيده" :حمنص ؟هناك  اجة
 أ ضًا.

 يسلم من اإلثم. طالب:
 حم اجة  سلم ال حإلثم.

 طالب:........
 مكل هل قتله اتعادًح؟

 طالب:........
  عني باشن حمسبب، ومم يباشن حمقتل. ،تعاد

 طالب:.........
  تى مو وجد غصل شجنة يؤذي حمناس في طنيقهم يزحل، يزحل بال شك.

 طالب:........
 اا وجد اكال إال هذح. "ر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانهبل وال ينف"هنا  قول حمشيخ: 
 طالب:.........

 كيف؟
 طالب:........

وتشتغل ب وث باكتبك، وجئت أنت عندك اكتب،  "بل وال ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه"
 ."كانهوال ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد م"و ش تسوي به؟  عني كالم حمشيخ:  ،ومقيته على حمكنسي

 طالب:.........
 كيف؟

 .......طالب:.
 ..... نا ن لل كالم حمشيخ اا ح نا

 ......طالب:..
  عني  تى ومو ال غين عاد؟

 طالب:.........
 .هذح اكال حآلداي "ليقعد مكانه"اكال،  :هو اا قال

 طالب:..........
 أو أنحد أل  سجد اثلاا قال حألخ.
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 طالب:.........
 ."مثل أن يقيمه ليقعد مكانه"نا  عني كالم حمشيخ ه
 طالب:..........

 باعنى أل  طنده، أو ينفن بنفسه إذح جاء حإلنسال بقنبه؟ ، عني هل هناك فنق بيل أل ينفنه
 ..........طالب:

 فن،  عني إذح أخذت ثوبك وطان اا نفنته أنت.ن عني فنق بيل أل ينفن بنفسه وبيل أل يُ 
 مد.هنا قال: "يقيمه" فيه تع طالب:

 عني فنق بيل أل ينفن بنفسه وبيل أل ينفنه، ال طبع هذح حمطائن إذح حقتنبت انه نفن بنفسه هذح  ،ينفن
 مكل إذح طندته قبل ذمك نفنته. ؛اا عل ك انه، إذح أخذت ثوبك وطان اا عل ك انه
 في أحواض حي... طالب: يجلب السمك من البحر ويوضع

  صين صيد، على هذح  كول صيد.
 .......طالب:...

 صيد حمب ن  الل على أي  ال. :بل ينسل في اكة أاا خانج اكة  الل، وانهم ال  قول
ن كان من الماء كالسمك.."  طالب:  يراد بها؟ ذاماأحسن هللا إليكم العبارة: "وا 

 ومو كنت  الل.نكة متنب ة حألسااك اا تصيد انها، أنه يوجد ساك في حم نم في ب
ن كان من الماء...." من النبات يجوز أخذه وال يصطاد به وكذلك ما يبسيقول: "طالب:   صيدًا، وا 

ل كال ال حمااء  ل كال ال حمساك و)إل( اعنوفة عند حمفقهاء أنها ملخالف، وح  وال  صاد به صيدًح وح 
 مو وجد أ وحض ال حمااء وفيها ساك في حم نم صيد. ،كامساك على حمص  ح

 صيد.شيخ اإلسالم كأنه يرى أنها ليست ب طالب:
 ، وحضح كالاه، وال  صطاد به صيدًح.ال، نفسه
 الهاء في )به( تعود على الحرم يا شيخ؟ طالب:

ل كال ال حمساك"م، حم ن  "وال  صطاد به صيدحً " ؟ويل ل كال ال حمساك,  "وح   عني وال  صطاد صيدًح وح 
ل كال ال حمااء كامساك.  وح 

 ، بالنبات.وال يصطاد به بالعود طالب:
  طاد به  عني بام نم.، وال  صال، ال
 ما يكون المعنى: ما يبس من النبات يجوز أخذه وال ُيصطاد به... طالب:
 حمصيد اا مه عالقة بامعود. ،ال، ال

 طالب:.........



 

 

 

 

 

 

9  

9 

 9 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 اا فهاه إال أنت.هذح  ، كل حمبعد،بعيد بعيد، ال، ال
ل ،واجاع عل ه ،وال  صطاد به  عني بام نم صيدًح، أاا صيد حمبن هذح وحضح كال ال حمساك على  وح 

مكل هل ينهى عل حمصيد أو حالصط اد؟ حمصيد  عني حماصيد، أو حالصط اد حمذي هو  ؛ ألنه صيد؛حمص  ح
فعل حالصط اد؟ حالصط اد، فإذح صيد مه ال غين علاه وال غين أانه  أكل، أاا إذح حصطاده حمانحد بامصيد هنا 

 .ال حماصيد فإنه ال  أكلحالصط اد 
وهي  ،والالبة هي الحرة ،هايت، وهو ما بين الب-صلى هللا عليه وسلم-نة رسول هللا وكذلك حرم مدي"

وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل  ،األرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ
 ."ي بمكةوهو غير جبل ثور الذ ،وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد ،عند الميقات يشبه العير

صلى هللا عل ه -حمنبي  "-صلى هللا عليه وسلم-وكذلك حرم مدينة رسول هللا ": -ن اه هللا- قول 
اا بيل عين  ،ال حمشاال إمى حمجنوب - نم حمادينة-و دد حم نم  ، نم حمادينة كاا أل إبنحه م  نم اكة -وسلم

 حم نتيل. ،اا بيل البتيها ،إمى ثون، وال حمشنق إمى حمغنب
؛ ألل ثون سافة بنيد في بنيد،  عني بنيد انبع، ال عين إمى ثون، نازع بعضهم في ثبوت كلاة ثونوحما

ثون، وعين جبل عند  :أ د  قال مه هةمكل أثبت أهل حمخبنة وحماعنفة أل هناك جبيل بج اعنوف أنه باكة؛
 حما قات  شبه حمعين،  شبه حم اان.

والحرث، ويؤخذ من حشيشه  شجره إال لحاجة كآلة الركوبيقطع وال  ،فهذا الحرم أيضًا ال يصاد صيده"
رخص ألهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ  -صلى هللا عليه وسلم-ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي 

ذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله ،ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخالف الحرم المكي  ."وا 
حماعنوف حم دود ال حمشاال وحمجنوب وحمشنق  ، عني  نم حمادينة "ا الحرمفهذ": -ن اه هللا- قول 

 مكل هل ف ه فد ة أو ال فد ة ف ه؟ "وال يقطع شجره إال الحاجة ،هذا الحرم أيضًا ال يصاد صيدهف"وحمغنب 
ال اا ف ه ،في  نم اكة في فد ة، في حمصيد وحمشجن  ؟ اا ف ه إال حمسلبفي  نم حمادينة هل في فد ة وح 

وأاا شجن اكة ال  قطع ال م اجة وال مغين  اجة،  عني  "إال لحاجة ، وال يقطع شجرهال يصاد صيده" على قول،
 آلة الركوبإال لحاجة ك"مو أصابه بند وأنحد أل  قطع ال حمشجن م ستدفئ ال، أاا بامادينة فاألان فيها أخف، 

صلى -فإن النبي "كة، وال يختلى خالها، بخالف  ش ش ا "ه للعلفويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إلي ،الحرث
فدل على أل  ،ومم ينخص ألهل اكة إال في حإلذخن "هذا لحاجتهمرخص ألهل المدينة في  -هللا عليه وسلم

رخص ألهل المدينة بهذا لحاجتهم  -عليه الصالة والسالم-فإن النبي " ، نم اكة أشد ت نياًا ال  نم حمادينة
 ؟حماكي  ومه ااا  ستغنول به عنه حم نم "تغنون به عنه، بخالف الحرم المكيإلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يس

 طالب:........ 
ألنه م س  ومهم اا  سد  اجتهم، واا  نة في قطع حم ش ش واا   تاج إم ه ملعلف؛نخص ألهل حمادي

 اكة.  غنيهم و ستغنول به بخالف  نم اكة، افهواه أل  ومهم اا  ستغنول به عل  ش ش حمادينة وشجن
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 طالب: يقصد بخالف الحرم المكي فلم يستثنى منه....
رخص ألهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك،  -صلى هللا عليه وسلم-فإن النبي "شوف إ ش  قول: 

 عني ازدمفة  ، عني حم نم حماكي حم نم اتصل بام ل "إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخالف الحرم المكي
حماقصود أنهم بإاكانهم أل  ،واا قانبها ال حمشا سي ،مادينة أ ضًا اتصلة بام ديب ةجهة ح ،اتصلة بعنفة

 وم قطعوح ال ،ح حم نتيل مينعوح أغنااهمو ف ه اشقة عظ اة يتجاوز  ؟يخنجوح، أاا حمادينة فكيف يتجاوزول حم نتيل
ذا أدخل عليه صيد لم "، ففنق بيل  نم اكة و نم حمادينة ال هذه حم يث ة ،اشقة شديدة هال حم ش ش، نعم ف  وا 
دخل صيد ال بد أل ينسله، حمادينة مم  كل عل ه إنسامه، وقصة أبي إذح أُ بخالف اكة، اكة  "يكن عليه إرساله

أاسكه، ومو كال ااا يجب  ((؟ينفعل حمنغ ))  ا أبا عاين اا: -عل ه حمصالة وحمسالم-عاين في قول حمنبي 
 إنسامه ألنسله.
 مع اإلثم أم ال؟إذا صاد المحرم  طالب:

ألل  ؛، اع أل جعله أشد ال حمايتة ف ه نظنال حمايتةوبعضهم يجعلها أشد  ، قومول: كامايتة اثل حمايتة
 حمت نيم حألصلي حمثابت اا هو اثل حمطانئ ألان.

 طالب:.........
 إ ه إذح كال ا ناًا وفي حم نم على حمجا ع.

 د في الحرم؟اصطيعلى الصيد واال طالب:
 نعم،  عني اا يؤكل. في حم نم
 الحرم؟ ارجولو كان خ طالب:

 .أكلل خانج حم نم وصيد ال ال أجله  اكإذح 
 ليش ابن تيمية قال: "وال يصطاد صيدًا بريًا، وال يتملكه بشراء"؟  طالب:

 وال يتالك ال بد أل ينسله. ،هذح على حمجا ع ،هذح دحخل حم نم ،ال
 هذا خارج الحرم يا شيخ. طالب:
 ويل؟ 
 هذا الجزء الذي يتكلم عنه الشيخ خارج الحرم. ب:طال

 ألنه ا نم. ؛وخانج حم نم أ ضًا ال يتالك
 المحرم عليه االصطياد وهو لم يصطاده. طالب:
 كيف؟
 المحرم عليه االصطياد وهو لم يصطاده. طالب:

 إذح صيد ال ال أجله.
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 م يقول: "وال يتملكه"؟هو ما صيد من أجله الرجل وجد صيدًا واشتراه ليش شيخ اإلسال طالب:
 ال بيذب ه مه ذم يل؟

 يا شيخ نحن نتكلم عن الشراء الشيخ يقول: "وال يتملكه بشراء". طالب:
   ًا، ال يبي  قتله؟

 .ما راح يقتله طالب:
 ال بد أل ينسله، إل أدخله في حم نم ال بد ال إنسامه.

 خارج الحرم. طالب:
 ل ينجع، أاا دحخل حم نم ال بد أل ينسله.خانج حم نم يخل ه، يخل ه خانج حم نم إمى أ

 طالب: يا شيخ قال: "وال يتملكه" ال يتملكه أصاًل.
 ويل؟

 في السطر..... طالب:
، مااذح؟ ألل اآمه ،  عني حما نم"وال يصطاد صيدًا بريًا وال يتملكه بشراء وال اتهاب"إ ه اعنوف  قول: 

 أل  قتله.
 ولو افترضنا أنه ما يقتله. طالب:
إل -وآخن حمدنس بكنة  ،وحجدجاوز حمكالم ألنه اانوع انه، ال إاساكه، نت  تالك في هذه حم امة؛يده ال

 .-شاء هللا
وال يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي  ،وليس في الدنيا حرم ال بيت المقدس وال غيره إال هذان الحرمان"
والحرم بحرم باتفاق المسلمين، يرهما ليسا حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغ :فيقولون  ،الجهال

المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك األحاديث عن النبي 
وهو عند  ،بالطائف وهو واد   (وج)ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إال في  ،-صلى هللا عليه وسلم-

 ."بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم
اكة  "وليس في الدنيا حرم ال بيت المقدس وال غيره إال هذان الحرمان": -ن اه هللا-ل حماؤمف  قو 

وحم نم  "وال يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل"وحمادينة فقط، 
وحرم الخليل فإن "، نعم اا هو استف ض عندهم؟ م س ب نم ،حم نم حمجااعي حآلل : قومول  ،حمجااعي، اثله

، ومم  انع حمساكل ف ه ال أي  عني اا جاء نص يدل على أنه  نم "هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين
 شيء.

 ........طالب:
 م س ب نم باتفاق حماسلايل. 

 يحرم القول الحرم الجامعي؟ طالب:
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 ألنه اوهم. ؛حملفظ  انع وهللا اقتضى حمتشب ه أل
وحألدمة  ،ال خالف ف ه، و نم حمادينة عند حمجاهون  نم بال شك "عليه حرم مكةوالحرم المجمع "

وجاء  "بالطائف ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إال في "وج" وهو واد  " ،حمص   ة حمصني ة تدل على ذمك
في وج  إال"وم س ب نم عند حمجاهون، وجاء ف ه خبن ضعيف جدًح،  ،ف ه خبن ضعيف، وهو  نم عند حمشافع ة

 ."وعند الجمهور ليس بحرم" نم،  عني حمشافع ة  "وهو واد في الطائف وهو عند بعضهم
 طالب: قولهم ثالث الحرمين؟

ل كال ثامث في حمفضل فنعم.  هذح مفظ ا تال، إل كال ثامث في حمت نيم فال، وح 
العقور، وله أن يدفع  الغراب والكلبالناس كالحية والعقرب والفأرة و  وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته"

صلى هللا -فإن النبي  ،حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إال بالقتال قاتله ،ما يؤذيه من اآلدميين والبهائم
))من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو قال:  -عليه وسلم

ذا شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد(( ها عنه، وله قتلها وال شيء ه البراغيث والقمل فله إلقاؤ قرصت وا 
لقا ن كان في نفسه محرمًا  ،ها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتلهؤ عليه، وا  وا 

فإذا قتله فال جزاء عليه في أظهر قولي العلماء، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فال  ،كاألسد والفهد
 ."ه، ولو فعله فال شيء عليهيفعل

مفوحسق حمخاس  عني اا طبعه حألذى كا "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته": -ن اه هللا- قول حماؤمف 
وال أهل حمعلم ال  ،،  قتلل في حم ل وحم نم، وحمعلة في قتلها حألذى فيل ق بها كل اؤذٍ حمتي جاء حمنص فيها

مكل حمنص حموصف حماؤثن حمفسق،  ا، فيجوز قتل اا ال يؤكل عنده؛كلهيجعل حمعلة حمجااعة عدم حألكل فيها 
شانكها فهذح وصف اؤثن  صلح أل  كول علة يناط بها حم كم، فيل ق بهذه حمخاس اا   ((خاس كلهل فوحسق))

 حمخنوج عل حماأموف وحألذى ملناس.في هذه حمعلة وهي حمفسق و 
فإذح حتصف حم يوحل أو حم شنة باثل هذه حألوصاف جاز قتلها إم اقًا بهذه حمخاس، وانهم ال  قول: ال 

كالحية والعقرب والفأرة والغراب "، وهذح اعنوف عند حمظاهنية شيء، اا  قتل إال هذه حمخاس فقط يل ق بها
ل حألسد أو ال تقفقتله حألسد، فهل   ((عل ه كلبًا ال كالبك لطسحملهم )) جاء تسا ة حألسد كلب "والكلب العقور

ن كان في نفسه محرمًا كاألسد والفهد فإذا قتله فال جزاء" قتل؟ كالم حمشيخ في حآلخن،  فينهى عل  "عليه وا 
أل كال في نفسه ا ناًا كاألسد وحمفهد،  عني حألسد دخومه في حمكلب وهو عقون أ ضًا، حألسد أشد ال و  ،قتله

ل: أل اا كال أذحه أشد ال أذى حماذكونحت  كول ال باب ق اس حألومى، حمق اس حمجلي، حمكلب حمعقون، فهل نقو 
ال اا  قتل؟ ح كال أذحه أشد ال هذه حماذكونحتإذ   قتل وح 

 ........طالب:



 

 

 

 

 

 

03  

03 

 03 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ن كان في نفسه  ،وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله" قول:  -ن اه هللا-شوف حمشيخ  وا 
كذمك اا يتعنض مه،  عني مو قدن أنه أسد في  د قة  يوحل اا مه عالقة به،  اكل و  "محرمًا كاألسد والفهد

اا  قتله، ال شك أل ق اس حألومى وهو اعنوف  :مكل يتعنض مه اا  قتله؟ حمشيخ  قول يتجه كالم حمشيخ؛
ُيتندد  تل والقتضي أل اثل هذه حألش اء تقوهو ال باب افهوم حماوحفقة، ال شك أنه   ،اعاول به عند أهل حمعلمو 

 .فيها؛ ألنه مو تنكت آذته وآذت غينه
 طالب: ما يقال: هذه الخمس تقتل ولو كان يمكن دفعها باألسهل بخالف غيرها؟ 

ألنها إل مم تضن حمشخص ضنت  إذح وجد اا هو شن انها وأعظم أذًى وأاكل دفعه بغين حمقتل؛ال، 
 غينه، إل أفلت انها هذح اا أفلت حمثاني.

ولم يندفع "  عني آداي أو غينه، "ع ما يؤذيه من اآلدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحدوله أن يدف"
))من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-فإن النبي  ،إال بالقتال قاتله

عنضه، فهو شهيد،   عني دول  فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد((
ذا" وله قتلها وال " أخذها ويزيلها ومو غلب على ظنه أنها تاوت،  "ها عنهقرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤ  وا 

لقا كله يدون على تعظ م  ناة حمبيت،  -ن اه هللا-وال شك أل كالم حمشيخ  "ها أهون من قتلهاؤ شيء عليه، وا 
لقائها أهو" ن كان في نفسه محرماً  ،له من الدواب فينهى عن قتله وكذلك ما يتعرضمن قتلها،  ن وا   عني  "وا 

عني كونه ال جزحء عل ه هذح   "فإذا قتله فال جزاء عليه في أظهر قولي العلماء ،كاألسد والفهد"ال يؤكل 
د، كونه يتونع وال على أ  ،مكل كونه ال  قتله يدفعه بدول قتل، هذح إذح كال ال ضنن انه على نفسه اعنوف؛

مكل إذح كال ب يث  غلب على حمظل أنه يتضنن به هو أو غينه فامابادنة بقتله هي  قتله هذح اطلوب؛عل 
عل ه كلبًا ال  ))حملهم سلطكاا جاء في حم ديث:  ،وهو كلب في حم ق قة ،بل هو أومى ال قتل حمكلب ،حألصل
 وهو دحخل في عاوم حمنص. ،فقتله حألسد ((كالبك

 عني وجود حمقال في حمث اب وفي حمشعن وال يؤذي صا به اثل هذح ال شك  "وأما التفلي بدون التأذي"
فال يفعله ولو فعله فال "حمتفلي،  إذح وجد حمتأذي فهو ال إشكال ف هأنه تنفه، كاا قال حمشيخ بدول حمتأذي، أاا 

 ."شيء عليه
ذا"اع حمتأذي تقدم كالم حمشيخ، قتل حمقال  ،و ينئذ مو قتله عنه، ها والقمل فله إلقاؤ قرصته البراغيث  وا 

ال ال؟  عني إذح قلنا "وله قتلها هي بطبعها اؤذ ة، نعم، إذح  :هذح اع حمتأذي، وبدول تأذي  قتل حمقال وحمبنحغيث وح 
وكل اا آذى طبعًا  "وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته"كانت بطبعها اؤذ ة،  عني كالم حمشيخ في صدنه  قول: 

 قتل شنعًا.
وال يطأ شيئًاِ سواًء كان امرأة وال غير امرأة، وال يتمتع بقبلة وال  ،حرم الوطء ومقدماتهويحرم على الم"
وال نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي اإلنزال بغير الجماع نزاع، وال يفسد الحج بشيء من  ،مس بيده
 ."أو أمذى بشهوة فعليه دم ،ات إال بهذا الجنس، فإن قبل بشهوةالمحظور 
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وحموطء هو أعظم  "ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته": -ن اه هللا تعامى-ماؤمف نعم  قول ح
 عني سوحًء  "سواًء كان امرأة وال غير امرأة"وال يطأ شيئًا حما ظونحت وبه  فسد حم ج إذح كال قبل حمت لل حألول، 

ذح فعل فسد  جه،  ألل هذح ال حمنفث، إذح انع  "وال يتمتع بقبلة"كال حموطء ابا ًا أو  نحاًا، ال  فعل ذمك، وح 
 "وال نظر بشهوة ،وال يتمتع بقبلة وال مس بيده"ال حمكالم حمذي هو حمنفث فألل  انع ال حمفعل ال باب أومى 

أو بإمزحاه اا يلزاه  ،أل يخنج انه شيء  كول سببًا في تأث اه، إاا بإبطال حم جإمى ألل هذح وسيلة  ؛نظن بشهوة
بغين حمجااع بتكنحن نظن أو باستاناء وغين  "حجه، وفي اإلنزال بغير الجماع نزاعفإن جامع فسد " ال كفانة،

 فسد  جه، وال قال: هو دول حمجااع  :فال أم قه بامجااع قال ؟هل  فسد حم ج أو ال  فسد ،ذمك، هذح ف ه نزحع
كثن حمسؤحل ال مكل عل ه دم، و  ؛أو اا أشبه ذمك فإنه ال  فسد  جه ،أو كنن حمنظن ،فيل ق باا مو أاذى

ول في وقت عوال  غتسلول، ال ين  ،و  صل في حمص ام ،و  صل مهم حالستاناء في حم ج ،حمشباب حمذيل يهتدول 
  تاطول ألنفسهم، وهذح  سأل عنه كثينًح،  قول: هو في أول بلوغه في أول عانه شبابهم وط شهم ال  سأمول وال 

بعد، فامعبادحت وهي أنكال حإلسالم كلها مك ال  غتسل واع ذ ،كال  ستاني وهو صائم، أو  ستاني وهو  اج
على خطن ال هذح حمصن ع، وسبب هذح عدم تثقيف هؤالء حمشباب باا يلزاهم قبيل حمبلوغ، سوحًء كال ال حمذكون 

وال  ،أو ال حإلناث، فهذه حألاون اخلة بهذه حمعبادحت، فعلى ال يتومى تنب ة حمشباب ال حمادنسيل وغينهم
ذح كال اع حم الة شباب ،يخبنوهماون أل أوم اء حأل وفيها ال أهل حمعلم ال  ستط ع أل ينفعهم عل ه أل يبذل  ،وح 

وحمسؤحل عنها  كثن، سوحًء كال في حمص ام أو في حم ج، ويزيدول  ،مهم حمنص  ة، فاثل هذه حألاون تقع كثينحً 
مكل  ، نسأل هللا حمعاف ة؛م وكل شيءعلى ذمك بأنهم ال  غتسلول، ال  غتسلول فتبطل صلوحتهم و جهم وص ااه

ثم بعد ذمك يوفقول ملتوبة، فإذح تابوح وأنابوح، وأعادوح اا يلزاهم إعادته، وقضوح اا  ،عذنهم في هذح أنهم جهال
 يتوب هللا عليهم، يلزاهم قضائه 

اع ا عني حمج "وال يفسد الحج بشيء من المحظورات إال بهذا الجنس وفي اإلنزال بغير جماع نزاع،"
 يثبت به كم  كم؟ : قومول  حمذي هو حإل الج في حمفنج،

 ........طالب:
 كم؟

 ........طالب:
ال سب عيل؟  اثل اا قيل عل حمكبائن سبع وح 

 ........طالب:
ويختلف عنها حإلنزحل بغين حمتقاء  ،وهللا حمذي أعنف أل حمعلااء نصوح على حثنا عشن، حثنا عشن  كم

ا في أبوحب، وعلى كل  ال هذه اسأمة في غا ة حألها ة تنحجع، على كل طامب و شانكه ،حمختانيل في أبوحب
 عني حمجااع،  عني  "وال يفسد الحج بشيء من المحظورات إال بهذا"ألنها اهاة جدًح وعال ة،  ؛علم أل ينحجعها
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ومعله  "سوال يفسد الحج بشيء من المحظورات إال بهذا الجن" :-ن اه هللا-بهذح حمجنس حساع كالم حمشيخ 
ألنها كلها  ،  عني بجنس حمجااع ودوحع ه؛بهذح حمجنس :ألنه إذح قيل ، وال  عبن عل نأ ه؛ قصد بذمك حالتفاق

دحخلة في حمجنس، وحمشيخ ال  قصد بامجنس حمتعبين بامجنس حماعنوف حآلل، ال، ال  قصد به هذح، إناا جنس 
أو أمذى "قبل ومم يخنج شيء،  "شهوةلبشهوة أو أمذى فإن قبل "ع ه حمتي ذكنها قبل هذح حمكالم، حمجااع ودوح 

 وهذح ا ظون يجبنه بدم. ،ال شك أل هذح خلل "فعليه دمبشهوة 
 ........طالب:

 كيف؟
 ........طالب:

 .، جبنحل بدم شاةال، ال
 .طالب:......

يجوز  ينى أل عقد حمنكاح وكل اا يتعلق به -ن اه هللا-  ل مه كل شيء إال حمنساء، اع أل حمشيخ 
عظ م،  عني كثين ال حم جاج ال حمشباب وحمشابات تجده بعد حمت لل حألول ال س اا  ج  ن  بعد حمت لل حألول، وف ه ف  

مكنها ت للت حمت لل حألول، فتذهب  ؛فيبطل طوحفهاحمنساء، ال حمنساء تطوف اثاًل وهي  ائض طوحف حإلفاضة 
ألنه بعد حمت لل حألول على نأي حمشيخ، وعلى نأي غينه  ؛هذح عقد ص  ح ،إمى بلدها و عقد عليها، وحمشاب  عقد

 ألنه اتعلق بامنساء، كل اا يتعلق بامنساء ال بد ال حمت لليل. ؛ال حمت لل حمثاني ال بدال، 
ال ما يفسد؟  طالب: يفسد الحج وا 

 ال اا  فسد، عل ه بدنة.
 طالب:.......

 بعده وحضح، نعم.اعنوف حمجااع حمتفصيل حماعنوف إل كال قبل حمت لل أو 
لكن األفضل أن يأتي من وجه  ؛ل: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانبصف"

فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب  ،-صلى هللا عليه وسلم-الكعبة اقتداًء بالنبي 
ولكن  ،مكة وال للمدينة سور وال أبواب مبنيةل -صلى هللا عليه وسلم-ولم يكن على عهد النبي  ة،المعال

الذي المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب األعظم  ،بالفتح والمد ،ثنية كدا ،دخلها من الثنية العليا
باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر األسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر األسود لمن دخل من  :يقال له

وال  ،كن قديمًا بمكة بناٌء يعلو على البيت، وال كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناءولم ي المعالة، باب
بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما  ،وال عند الجمرات مساجد ،عرفات مسجدبكان بمنى وال 

ول المسجد، وقد ذكر ابن جرير رى قبل دخفكان البيت يُ  ،حدث بعد ذلكحدث بعد الدولة األموية، ومنها ما أُ أُ 
 وتعظيماً ))اللهم زد هذا البيت تشريفًا كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 
 دخول قبل البيت رأى فمن ((وتعظيماً  تشريفاً  اعتمره أو حجه ممن وكرمه شرفه من وزد ،وبراً  ومهابةً  وتكريماً 
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- النبي لكن ؛المسجد دخول بعد كان ولو ،البيت رؤية عند استحبه من ذلك استحب وقد ،ذلك فعل المسجد
 ،ذلك غير وال ،المسجد تحية ذلك قبل يصلِ  ولم ،بالطواف ابتدأ المسجد دخل أن بعد -صلى هللا عليه وسلم

 ."بالبيت الطواف هو الحرام المسجد تحية بل
 "أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب ل: إذا أتى مكة جاز"فص :-ن اه هللا تعامى- قول حماؤمف 

ألنه  ؛ألنها أسهل مه، وخنج ال أسفلها ؛دخل اكة ال أعالها ال ثن ة كدح -عل ه حمصالة وحمسامم-إال أل حمنبي 
وهو أقنب حألبوحب  ،حموصول إمى حم جنألنه أ سن مه في  ؛أ سن ملخنوج، ودخل حماسجد ال باب بني شيبة

ل دخل احم  ؛إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب"ال إشكال ف ه، ل غينه فاؤد ة إم ه، وح 
فإنه "يدخل ال باب بني شيبة،  "-صلى هللا عليه وسلم-لكن األفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداًء بالنبي 
-هللا عليه وسلم صلى-ولم يكن على عهد النبي  معالة،الدخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها باب 

  ."، لمكة وال للمدينة سور وال أبواب مبنية
إناا حتخذت حألسوحن على حمبلدحل وحألبوحب وحألغالق في أزاال حمخوف، ح تيج إمى ذمك فسونت حمادل، 

بامضم  ، وحضام وحخنج،  عني ُكدحكاا  قومول: حفتح وحدخلبامفتح  "داولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كَ "
المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب األعظم الذي "دي بامتصغين، ملخنوج، وف ه أ ضًا كُ  وحمقصن
كثين ال حمناس  "باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر األسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر األسود :يقال له

ل أنحد أل  عتان، وهو اقابل  ظل أل هذح حمباب اخصص مدخول ا ؟إذح قنب ال حم نم  قول: أيل باب حمعانة
مباب بني شيبة، في حمجهة حمثان ة، فهذه حمتسا ات حماوهاة حمتي   صل ملجهال بسببها اخامفات ال شك أنها 

ألنه ا نم يبي  عتان  ؟وحمناس  قومول: أيل باب حمعانة ؟اا أدني اا سبب تسايته باب حمعانة ،خالف حألومى
دخل ال باب بني شيبة، ومو دخل  -عل ه حمصالة وحمسالم-مه، إناا حمنبي بيدخل ال باب حمعانة، وهذح ال أصل 

  غينه ال حألبوحب اا ف ه إشكال.ال باب حمعانة أو 
 طالب:........
  بني شيبة حآلل ا اذي مباب حمسالم. قومول: باب 
 طالب:........

مدوحئن كلاا تدخل تضيق يلتق ال مكنهاا اتقانبال،  عني ماا تدخل حمبنا ة حمجديدة اع حمبابيل وتعنف أل ح
 في نقطة وح دة.
 ......طالب:.

 .، حألصل أل  قتدى بهإ ه مكل حالقتدحء به في هذح اا في اا  انع
ليس هناك سور وال أبواب، ويقال:  -صلى هللا عليه وسلم-أحسن هللا إليكم في زمن النبي  طالب:

 دخل من باب كذا، وخرج من باب كذا، كيف هذا؟
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  .ت ال بعيد، وأنت أكثن ال كيلو تنى حمبيت، حمكعبة تشوفهاتنى حمبي
 من باب بني شيبة وال يوجد سور؟ -صلى هللا عليه وسلم-طالب: إيه، لكن كيف دخل النبي 

سون قصين ب يث تنى حمبيت وأنت  ،مكل اا هو اساوي ملكعبة ؛حمادينة اا مها سون، حماسجد مه سون
فع انه أبدًح إال حمجبال، بخالف حآلل تشوف شوحهق حألبن ة، وال شك أل خانج، ومم  كل  ول حمبيت بن ال أن 

حنتفاع حمبيت عاا  ومه ال شك أنه ال تعظ اه، وميت حألان حقتصن على أش اء ابا ة حنتفعت حألبن ة حمشاهقة 
  .نسأل هللا حمعاف ة ،ف اا يزحول فيها حما ناات

 لمن دخل من بابالطرق إلى الحجر األسود فإن هذا أقرب  ،ثم ذهب إلى الحجر األسود" قول: 
وال كان  ،ولم يكن قديمًا بمكة بناٌء يعلو على البيت، وال كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء المعالة،
بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء  ،وال عند الجمرات مساجد -م س فيها اساجد-وال عرفات مسجد بمكة 

 عهد خلفائه حمنحشديل؛وال على  ،-عل ه حمصالة وحمسالم-مم  كل على عهد حمنبي  ،ال شك أنه ا دث "الراشدين
ال ال حما دثات حمتي قصد بها حمت سين على حمناس يجتاعول في هذح  ،مكل هل هذح ال حما دثات حماانوعة وح 

 ؟و ستفيدول انه ،حماكال و ستظلول به
حث فاإل د ،إ دحث في حمديل هذح، هذح أان شنعيألنه  بعد الخلفاء الراشدين"محدثة بل كل هذه " قول: 

  في حمديل غين اقبول.
 طالب:........

 اا بني اسجد وال مإلاام. ،اا في بنا ة
 طالب:........

 اسجد إ ش؟
 الخيف. طالب:

وال انى وال غينها، إناا هي اناخ تضنب  ،عنفة وازدمفة اا فيها اساجد ؟هل في اسجد في ذحك حموقت
 حإلشكال. وينتهي ،مه قبة

ومنها ما أحدث بعد الدولة هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، بل كل ": -ن اه هللا-حماقصود  قول 
 عني ألل حمسون حمذي ف ه حألبوحب  "فكان البيت يرى قبل دخول المسجد ،األموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك

صلى هللا عليه -كر ابن جرير أن النبي وقد ذ"ال  ساوي حنتفاع حمبيت،  ،حمذي يدخل اعها ال شك أنه قصين
 وزد ،وبراً  ومهابةً  وتكريماُ  وتعظيماً ))اللهم زد هذا البيت تشريفًا وقال:  ،كان إذا رأى البيت رفع يديه -وسلم
  ((وتعظيماً  تشريفاً  اعتمره أو حجه ممن وكرمه شرفه من

 الشيخ يرى أنها بدعة يا شيخ. طالب:
 .أل  كول بدعة شنع ة أو غينهاا دثة، حإل دحث أعم ال  : قول
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 كان ولو ،البيت رؤية عند استحبه من ذلك استحب وقد ،ذلك فعل المسجد دخول قبل البيت رأى فمن"
 وقد"، بل هو بجا ع طنقه ضعيف، قول هذح حمذكن اع أنه مم يثبت عني إذح نأى حمبيت   "المسجد دخول بعد

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي لكن ؛المسجد دخول بعد كان ولو ،البيت رؤية عند استحبه من ذلك استحب
 ."يصل ولم بالطواف ابتدأ المسجد دخل أن بعد

 أحسن هللا إليكم، الحديث الذي ذكره ابن جرير ضعيف؟ طالب:
 ضعيف.نعم، 

ت  ة  "بالبيت الطواف هو الحرام المسجد تحية بل ،ذلك غير وال المسجد تحية ذلك قبل ولم يصل"
، وت  ة حمبيت حمطوحف، ت  ة حماسجد حمطوحف،  عني ال قصد حماسجد ومم  قصد حمطوحف حماسجد حمصالة

ومم يجلس قبل أل  ،مكل إل طاف وصلى نكعتي حمطوحف حنتهت ت  ة حماسجد، حماقصود شغل حمبقعة  صلي؛
مبيت أهل حمعلم أل ت  ة حماسجد حمصالة، ت  ة حمبيت حمطوحف، إل طاف قصد ح صلي نكعتيل، فاماقنن عند 

 تأدت ت  ة حماسجد. ،وصلى حمنكعتيل حنتهىوطاف 
 طالب:........

 إذح قصد حماسجد  صلي نكعتيل كغينه ال حماساجد.
 طالب:........

مو جاء  ؟ عني مو جاء وحمصالة اقااة  صلي نكعتيل ،ت  ة حمطوحف وتدخل فيها ت  ة حماسجد كغينها
إذح كانت نكعتيل فأكثن، أاا أقل ال  ،تدخل في أي صالة ، ت  ة حماسجد؟ ال، الوفعل حمنحتبة  صلي نكعتيل
ال نقول: صلى نكعتيل؟ اع أل ال أهل حمعلم  ،بعد حمعشاء وأوتن بوح دة وجلسنكعتيل اا تدخل، مو جاء 

  أل حماقصود جنس حمصالة. قول: 
 نعم، طويل حمباقي  ا إخوحل.

 طالب: ما يقال أن هذا للمكي؟
ال فعل ه أل سقطت عنه ت  ة حماسجدال طاف وصلى حمنكعتيل  ،وح دحم كم  ،ال، ال ؟كيف ملطوحف ، وح 

 . صلي نكعتيل
 يقال التي اآلبار عند وهو ،طوى  بذي يبيت كما ،مكة لدخول يغتسل -صلى هللا عليه وسلم- وكان"

ال نهاراً  مكة ودخول واالغتسال بها المبيت له تيسر فمن ،الزاهر آبار: لها  ."ذلك من شيء عليه فليس وا 
يبت  تى  ،و غتسل مدخول اكة، يبيت بذي طوى  ، غتسل إل نحاه -عل ه حمصالة وحمسالم-كال حمنبي 

 وهو طوى  بذي يبيت كما"حمزحهن،  :وذو طوى هي حم ي حمذي  قال مه حآلل صبح ثم  غتسل ويدخل، ثم  طوف، 
ال نهاراً  مكة ودخول واالغتسال بها المبيت له تيسر فمن ،الزاهر آبار: لها يقال التي اآلبار عند  عليه فليس وا 

 ."ذلك من شيء
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ينونه انزل حتفاقي، بخالف حبل عان حمذي ال  قدم اكة إال و فعل  مألنه ؛وحمناس  فنطول في هذح كثينحً 
 بيت بذي طوى و غتسل ثم يدخل.ي ،ذمك

ذا"  إن يقبلهو ويستلمه ،استقباالً  يستقبله األسود الحجر من فيبتدئ ،بالطواف بدأ المسجد دخل وا 
ال ،يده وقبل استلمه يمكن لم فإن ،عليه بالمزاحمة أحداً  يؤذي وال ،أمكن  ،للطواف ينتقل ثم ،إليه أشار وا 
 بل ،للطواف ينتقل ثم عرضاً  يمشي وال ،الركنين بين ما إلى يذهب أن عليه وليس ،يساره عن البيت ويجعل

 ."ذلك يستحب وال
ذا": -ن اه هللا-نعم  قول  ال يبدأ بشيء غينه، إذح دخل حماسجد  قول  "بالطواف بدأ دالمسج دخل وا 

حملهم حغفن مي ذنوبي، وحفتح مي أبوحب ن اتك،  ،بسم هللا وحمصالة وحمسالم على نسول هللا :اثلاا يدخل أي اسجد
ذا"  ال شك أل ال أنحد حالستالم أو "استقباالً  يستقبله األسود الحجر من فيبتدئ بالطواف بدأ المسجد دخل وا 

عل ه حمصالة -ألنه ال  ستط ع أل  قبل وقد أعطاه جانبًا، وأاا بامنسبة مإلشانة كاا أشان حمنبي  ؛حمتقبيل  ستقبل
ال ف أمكن إن ويقبله ويستلمه ،ويستقبله استقباالً "وهو على حمبعين فال يلزم حستقبال،  -وحمسالم  أحداً  يؤذي الوا 

 ))إنك نجل قوي فال تؤذ  معان:  -عل ه حمصالة وحمسالم-بي ون ل ننى حمناس يزح اول، وقال حمن "بالمزاحمة
يزح م و أتي إمى حم جن م قبله  تى ينعف داًا، و عيد ذمك  -نضي هللا عنهاا-وكال حبل عان  حمضعفاء((

 -عل ه حمصالة وحمسالم-وحالقتدحء بامنبي  ،، فامسنة ال شك أنها اقداة على كل أ د، وال شك أل هذه اخامفةثان ة
 ، وال بد ال حمعال بامسنة؛وال بد ال فهم حمسنة ،حألصل وهو حألسوة وحمقدوة، وهناك ال بد ال حمعلم بامسنةهو و 

هذح اطلوب  ؟هذح سنة :مكل حمعال   تاج إمى فقه،  عني شخص في صف اتنحص يؤذي حمناس بامتجافي  قول
شك أنه مم يوحفق عل ه، وهذح ال  صن ع بل عان أ ضًا الو أو غين اطلوب؟   تاج إمى فقه في تطبيق حمسنة، 

ل  نص عل ه. ،مكنه افضول ؛ نصه وشدة حقتدحئه  وح 
 كان يعلم حديث النبي لعمر يا شيخ؟ طالب:

 نه ال  علم اع  نصه حمشديد على حمتطبيق.حماظنول به أ
ال ،يده وقبل استلمه يمكن لم فإن ،عليهوال يؤذي أحدًا بالمزاحمة " قول:  بيده إل كال  "إليه أشار وا 

ال شيء، وال  قبل اا  شين به،  وهذح شنط ال شنوط  "يساره عن البيت ويجعل ،للطواف ينتقل ثم"ا جل وح 
وأل يجعل حمبيت عل  سانه، وبعض ال   ال حألطفال  عكس يجعل حمبيت عل  ،أل يبدأ ال حم جنحمطوحف 

 عليه وليس"حمبيت عل  سانه،   ايل حمطفل وهو ا نم، وطوحفه في هذه حم امة غين ص  ح، بل ال بد أل يجعل
: بل مو قيلم س عل ه أل  فعل ذمك،  ي يتوسط حمنكنيل ال باب حال ت اط، عن "الركنين بين ما إلى يذهب أن

وحال ت اط إذح مم  كل على حمجادة حال ت اط في  ،-عل ه حمصالة وحمسالم-فعل حمنبي  بأل هذح ابتدع ألنه خالف
 .، في تنك هذح حال ت اطتنكه

 األب إذا كان جاهاًل أال يعذر بالجهل؟ ب:طال
 مكل إذح نبه عل ه أل ينتبه. ذح سافن وال يجد أ دًح ينبه  عذن؛على كل  ال إ
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 طالب:........
 هو حألصل أل  عيد ال أول حمطوحف.

 طالب:.........
 ؟إ ش اعنى استلقي

 ..طالب:.......
ال نأسه؟ إذح حس ال  عني استلقي كذح ونجل ه على حمكعبة وح  أسه على ن تلقى ال بد أل  كول إاا نجل ه وح 

وليس عليه أن يذهب إلى " كول وجهه جهة حمكعبة في جهة حم سان،  قول: ال بد أل  ،كل هذح ال  صححمكعبة 
 كيف  اشي عنضًا؟  "للطواف ينتقل ثم عرضاً  يمشي وال ،ما بين الركنين

 طالب:.........
  عني  اشي اش ًا؟
 طالب:.........

قهقنى، ال اا هي حمكيف  اشي عنضًا؟  ،اا  ستط ع يزح م حمناس ؟إال بذمكال ال  صل إم ه إذح ك
 حمقهقنى اعنوفة. 

 ..طالب:......
قهقنى خطوة أو ال هم في بعض حماناسك ال س اا حمشافع ة أل عل ه إذح وقف عند حم جن  اشي حم

 .خطوتيل ثم يبدأ
 طالب:........

 عنض.  عبن عنها بأنها ، والبس حمقهقنى وحض ة واعنوفة
 ......طالب:..

 إي نعم، طيب، هذح اا يخفى.
 .طالب:.......

 عني هل ال الزاه أل  أتي في اقابل حم جن ال بعيد  اشي اخامف  تى  صل إمى حم جن، ال هذح 
،  عني  أتي  قصد حم جن ال بعيد استقباًل مه ،ف ه على حمكعبة؟ معله هذحخالف حمطول حمذي يدون بحمعنض 

 وال هذح. ،مكل م س مه ذمك، ال هذح ح خطوتيل على اذهب بعض حماتأخنيل؛ويخطو 
وهللا  ،ويقول إذا استلمه: بسم هللا، ذلك يستحب وال بل ثم ينتقل إلى الطواف، ،وال يمشي عرضاً "

ل قالوهللا أكبن، وفي بق ة حألشوحط  قول: هللا أكبن،  ، عني في حمبدح ة  قول: بسم هللا "أكبر بسم هللا فقد جاء  :وح 
 عند حمبيهقي اا يدل عل ه.
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ن" تباعاً  ،بعهدك ووفاء ،بكتابك وتصديقاً  ،بك إيماناً  اللهم: قال شاء وا  صلى هللا - محمد نبيك لسنة وا 
ال اا هو بوحند "-عليه وسلم واذكون في حماناسك حمانتبة باا فيها  ،حمناس عل ه ؟ هذح ُ كنن، وتوحطأوحند وح 

 ؟اخنج ،حألدع ة
 ،وجاء عن ابن عمر ،وهو ضعيف ،وفيه الحارث األعور ،عن علي ورواه الطبراني في األوسط جاء

 .كما قاله الهيثمي في المجمع ،ورجاله رجال الصحيح ،وجاء عن الطبراني في األوسط
ذح ثبت حمفعل أو حمذكن عل حمص ابي  هل  كفي في اشنوعيته؟ ، عني ثبوته عل حبل عان ا تال، وح 

 طالب:.......
عل ه -مكنه ضعيف،  عني  ظل بامص ابي أنه ساعه ال حمنبي  ؛هو اا وجد مه اخامف، بل وجد مه اوحفق

 وعلى كل  ال مو قامه اا يثنب عل ه. ،أو حجتهادًح انه؟ ح تاال -حمصالة وحمسالم
 طوف سبعًا ال بد أل تكول سبع  "طوافه في الحجر يخترق  وال ،سبعاً  فيطوف يساره عن البيت ويجعل"

 عني ستة  "لما كان أكثر الحجر من البيت"مااذح؟  "وال يخترق الحجر في طوافه"االة، ال حم جن إمى حم جن، ك
وهللا "أاتان ال حم جن ال حمبيت، قصنت به حمنفقة فأخنجوه، وحمطوحف إناا  كول بامبيت ال ف ه، وحمشيخ  قول: 

 ومم تطف به. ،فت ف ه عني إذح دخلت اع حم جن ط "أمر بالطواف به ال بالطواف فيه
، حم ااني وحم جن حألسود، دول لحمجنوبيي عني جهة حم ال،  "ين اليمانيينوال يستلم من األركان إال الركن"

ألنهاا على  ؛إناا حستلاها خاصة -صلى هللا عل ه وسلم-فإل حمنبي  ،حمشااييل، ألنهاا م سا على قوحعد إبنحه م
وحآلخنحل ال  ،فامنكل حألسود  ستلم و قبل، وحم ااني  ستلم وال  قبل ،حمبيت وحآلخنحل هاا في دحخل ،قوحعد إبنحه م

 وحالستالم هو اس ه باميد. ، ستلاال وال  قبالل
 ...نقف على هذح

 لهم صلي على ا اد وعلى آمه وص به.حم


